
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro týden od 30. března - 5. dubna 2020

Nejdříve se vrať k úkolům z minulého týdne, 
znovu si je projdi a oprav!!!

MLUVNICE 
Vždy využívej (jak jsem ti doporučila) u zadaných úkolů zápisu ze sešitu
z posledních vyučovacích hodin, které jsme si společně vytvářeli ve škole!

(správné podtrhávání, nadepsání správných zkratek,….)

Za úkol bylo:

1. Vypracovat cvičení do školního sešitu (dodržuj při zápisu příklad
ode mne!) 

              PŘS                PON

•   např: Zůstali jsme doma. (my)  (označ podmět i přísudek zkratkou i správně podtrhni)

     POV                        PŘS

Kamarádi mu pomohli s úkoly.

V tomto cvičení jsou pouze přísudky slovesné (PŘS) a mimo 1. větu ...jsou tu podměty vyjádřené (POV)

• (POZOR! - říkali jsme si i zapisovali do sešitu, že podmět i přísudek může být vyjádřen 
různými slovními druhy….podívej se!)

  POV                                         PŘS

např: V motoru se něco (3 - zájmeno) porouchalo. (označ podmět i přísudek zkratkou i správně podtrhni)

 

➔ PON je větách – Celý týden….. + ...a odnášel si patrový dort (2. věta souvětí) 
                                                                     / v ostatních je POV

➔ PŘJS je ve větách – Tento pořad….+ Celý týden….+ Dominik Hašek….+ Šťastný    
výherce (1. věta souvětí) / v ostatních je PŘS

• Přepiš a doplň i/y: (jedná se o shodu podmětu s přísudkem, nápověda - tabulka v sešitě:-))



Staré africké bajky se odehrávaly blízko džungle. Malí zajíčci hopkali po 
poli. Od toho dne se v domku usadili noví obyvatelé. Dívky opatrně skládaly 
vajíčka do košíku. Děti zůstaly na pár dní u dědečka. Lesní víly tančily kolem
studánky. Na jaře všechny pupeny prudce vyrašily. Někteří žáci byli vybráni 
do recitační soutěže. Chodníky byly před deštěm pokryté prachem. 
Listopadové dny byly sychravé. Výkony herců vyvolaly nadšení u diváků. 
Nápisy na viditelných místech upozorňovaly na nebezpečí. Cesty se vinuly 
mezi vinicemi. 

    2. Procvičovali jste každý den pravopis na webové stránce:
http://cestina.diktaty.cz/  ???????

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste po částech nahlas a nahlas převyprávěli obsah??? – 
obsah o 10 až 15 větách zapsali do literárního sešitu ?(samozřejmě nadpis byl 
jméno autorky a název) – 

Čítanka – Eva Ibbotsonová: Tajemství 13. nástupiště ??????

 SLOH

Popis pracovního postupu – s.125
Nafotili nebo oskenovali nebo nejlépe přepsali na PC a poslali mi na 
email podepsané svým jménem :-)???   
JE HODNOCENO ZNÁMKOU!!!!

     horska@skolahradecns.cz 

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA TÝDEN od 30. 3. do 5. 4. 2020 

http://cestina.diktaty.cz/
mailto:horska@skolahradecns.cz


MLUVNICE

Tento týden se naučíme vyhledat ve větě rozvíjející větný člen – PŘÍVLASTEK a
rozlišit, zda je shodný (PKS) nebo neshodný (PKN).

1. Úhledně si do školního sešitu opiš tento zápis, přemýšlej o tom, co píšeš, 
protože pochopíš základ a přívlastek budeš umět vyhledat a určit :-)

Zkratka RVČ znamená rozvíjející větný člen.

DÁL V ZÁPISU 
VYSVĚTLENO BLÍŽE



Nyní ti tady napíši, jak právě při skloňování poznáš, zda je PK shodný či neshodný….

PK shodný PÁD PK neshodný

číslo jednotné

mal  é kotě 1. paprsek slunce

malého kotěte 2. paprsku slunce

malému kotěti 3. paprsku slunce

mal  é kotě 4. paprsek slunce

malém kotěti 6. paprsku slunce

malým   kotětem 7. paprskem slunce

číslo množné

malá koťata 1. paprsky slunce

 malých koťat 2. paprsků slunce

malým koťatům 3. paprskům slunce

malá koťata 4. paprsky slunce

malých koťatech 6. paprscích slunce

malým  i koťaty 7. paprsky slunce

     !  skloňuje se PK i jméno  !                                   !  skloňuje se pouze jméno  !

PK může být
➢ holý     např.:  malé kotě
➢ rozvitý  např.:                     velmi malé kotě

                                   

➢ několikanásobný  např.:  malé a roztomilé kotě

Máš úhledně zapsáno ve školním sešitě?
Zkusíme to nyní na cvičení – vracej se k zápisu,

neboj, zvládneš to!

PKS
PKS PKS

PKS PKS1 2



(dodržuj při zápisu příklad ode mne!):
                                    PKS                                PKN

• učebnice s.71/cv.2  např: malý stůl, cesta lesem (označ přívlastek správnou zkratkou)
                                                                                                PKS              PKS            PKS    

• učebnice s.72/cv.3  např:  V Klatovech vystavovali také červené, fialové a žluté karafiáty.
                                                                                              PK několikanásobný

• učebnice s.72/cv.4   -   doplň, přepiš do školního sešitu a podtrhni doplněné PK 

2.  Pokračujte v procvičování každý den pravopisu na webové stránce 
sami, jak jste zvyklí již od září ze školy:

http://cestina.diktaty.cz/  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti po částech nahlas a nahlas převyprávěj obsah
Čítanka – Arnošt Goldflam – Tatínek a drak lidožrout

 SLOH

Věděli byste, jaký je rozdíl mezi výtahem a výpiskem z textu?

VÝTAH - zachycuje nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky, ale zároveň 
       vystihuje PŘEHLEDNĚ STAVBU CELÉHO TEXTU 

VÝPISEK - zachycuje nejdůležitější nebo nejzajímavější (třeba jen 1) myšlenku 
       z daného textu

zapiš do slohového sešitu…..příští týden se dozvíš víc :-)

1 2 3

http://cestina.diktaty.cz/

